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Velkommen til FGU Lejre
FGU Skolen i Lejre ligger lige ud til Hovedvejen ved Glim i helt unikke og naturskønne omgivelser med det berømte
”Sagnlandet i Lejre” næsten i baghaven.
Vi har et rigtigt godt miljø. Vi lægger vægt
på godt humør og går ikke af vejen for en
fødselsdagssang. Vi arbejder tæt sammen
for at du kan blive fagligt og personligt
stærkere, så du kan komme godt videre
til en uddannelse eller job. Skolen tager
godt hånd om den enkelte elev, elevens
trivsel og udvikling.

Undervisningen i FGU
Kernen i al vores undervisning er selve
faget. Det er faget vi er sammen om og
arbejder med på forskellig måde – via
praksis på AGU, produktion på PGU og
i praktik på EGU.
På AGU kan du tage i skole og arbejde
praksisrettet med de almene fag som
fx dansk og matematik, så du oplever
at faget bruges til noget og til nogen
– i samarbejde med dine holdkammerater.

På PGU er du en del af en produktion.
Du indgår i produktion af ydelser og produkter til interne og eksterne kunder.
Du kan læse hvilke værksteder vi tilbyder
på de næste sider i denne folder.

De tre uddannelsesspor
På FGU Lejre er der tre spor:
Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

hvor du kan forberede dig til
en gymnasial
uddannelse eller en
erhvervsuddannelse.

hvor du kan forberede dig
til en erhvervsuddannelse eller
til et job.

hvor du kan forberede dig
til et job og
evt. senere en
erhvervsuddannelse.

På EGU møder du op på arbejde og er en
del af hverdagen på en virksomhed.
I FGU kombinerer vi de almene fag med
værkstedernes faglige temaer, så du
oplever at fagene hænger sammen med
det du arbejder med på et værksted eller
i din praktik.

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

Fagligt tema
Almene fag
Praksis

Fagligt tema
Almene fag
Produktion

Fagligt tema
Almene fag
Praktik

I FGU har alle dansk eller dansk som
andetsprog og matematik. Herudover
kan man vælge andre almene fag som
engelsk, samfundsfag, naturfag samt et
eller to af FGU-fagene PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære
og erhvervslære) og Identitet og medborgerskab – afhængig af det du har brug for.

krav til HF, gymnasiet eller en erhvervs
uddannelse. Du kan gå til prøve i fagene
på G-, E- eller D-niveau.

På FGU kan du gå til prøve i faget, så du
kan sikre dig optagelses- og overgangs-

Hvert spor starter med et basisforløb.
Der er løbende optag på basisforløbet, så

Basis
Afsøgningsforløb

du kan starte på alle tidspunkter af året.
Hvor lang tid din FGU skal være lægges
fast i din uddannelsesplan. Hvis du er i
tvivl om FGU er det rigtige for dig, kan
du afprøve det i 2 uger i et afsøgningsforløb på en af vores 4 skoler.

Den Almene Grunduddannelse
(AGU) – både teori og praksis

Faglige temaer i Lejre

Hvad skal du vide for at kunne løse en
bestemt opgave? Det undersøger vi og
bliver klogere undervejs. Vi håndterer dét,
vi taler om. Vi læser, vi skriver, vi diskuterer,
vi undersøger, vi oplever, vi producerer,
vi er fysiske og bevæger os. Det er nemlig
nemmere at huske noget, man har haft
fingrene i – din viden bliver indlejret fysisk.
Det kalder vi praksislæring.

Du kan gå til prøve i faget, når du er parat
til det på enten G, E eller D-niveau. Du kan
dog højst komme til prøve i tre almene fag.
Dansk og matematik er obligatorisk.

En del af undervisningen på FGU foregår
på værksteder. I det følgende kan du
læse en kort beskrivelse af de forskellige
værksteder på FGU Lejre.

I de almene fag går du til prøve i det, du
har arbejdet med i undervisningen og i
din portfolio. Prøven på AGU er derfor en
portfolioprøve – dog på nær PASE, som er
en praktisk prøve.

Alle har dansk og matematik i værkstedet. Øvrige almene fag indgår efter aftale
med en vejleder.

AGU er til dig, der også gerne vil have
adgang til en erhvervsuddannelse eller en
gymnasial uddannelse, eksempelvis den
2-årige HF.

Vi producerer hverdagsmad, festmad,
økologisk kost, brunch, buffeter, kager
og brød. Vi køber ind og sørger for at
alle på skolen får mad hver dag.

Skolens mange forskellige værksteder kommer naturligvis i spil, når vi løser opgaverne.
Du vil opleve, at faget kan bruges til NOGET
og af NOGEN – også uden for skolen.
På AGU kan du få almene fag som dansk
eller dansk som andetsprog, matematik,
samfundsfag, engelsk, naturfag. Derudover skal du også have et eller to af de nye
FGU-fag: PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
og Identitet & medborgerskab. Du kan få
undervisning på introducerende niveau (alt
op til G niveau) og på G, E og D-niveau.

Mad og ernæring

I køkkenet har du medbestemmelse på
madplaner. Du får et hygiejnebevis –
lærer at lave madbudgetter. Du vil også
lære om kostsammensætning ift.
ernæring og sundhed.
Vi har vores egen Youtube kanal,
hvor du kan være med til at lave
videoer omkring dit arbejde
på værkstedet.

Faglige temaer i Lejre
Handel og kundeservice
– stylist og butik
På værkstedet kommer du til at arbejde
med opsætninger, hårfarvning, permanent, hår-ekstensions, styling med
forskellige jern, manicure, pedicure,
ansigtsbehandlinger, depilering /voks
og gellack.
Du får også en grundig indføring i teori,
så du får større bevidsthed om dit arbejde. Vi arbejder ofte ud fra spændende
temaer som f.eks. bryllup og Halloween.
Andre kreative emner kan også komme
i fokus.
Når vi arbejder med et tema, lægger vi
vægt på alle aspekter af styling ved
arrangementerne. Det kan f.eks. være
på håropsætning og make-up.

Vores værksted er fagligt stærkt, socialt,
sjovt og meget kreativt med plads til alle
forskelligheder.

Handel og kundeservice
– event
Vi arbejder med planlægning, festhusarrangementer, temafester, ideudvikling,
produktion af merchandise, iværksætteri
og innovation. Vores værksted arbejder
med udlejning af vores festhus.
Vi planlægger og afholder temafester, og
vi sørger for fredagscaféen.
Der er altid mulighed for at komme med
dine egne idéer til forskellige arrangementer og forløb. Vi producerer også
forskelligt merchandise. Det gør vi bl.a.
ved hjælp af vores plottermaskine.

Kommunikation & medier
Er du til IT? Tænker du på at blive ITsupporter, webdesigner eller grafiker?
Vi har hele Adobe pakken og en printer
til plakater i fotokvalitet. Vi lægger ud
med et kursus ”Din første hjemmeside”,
som er et grundlæggende HTML og
CSS-kursus, hvor du laver din egen hjemmeside fra grunden.
På værkstedet bliver du også undervist
i at samle og reparere en PC, samt at
installere Windows og Linux.
Du får en grundlæggende indføring i netværk, og i hvordan de kan sættes op.
Du bliver undervist i brug af vores folieskæreplotter til billede og teksttryk på
vægge, plancher, biler og stof.

Faglige temaer i Lejre
Vi laver selv snapchat filtre og lærer
retouchering af billeder. Vi programmerer hjemmesider og simple apps.
Vi har også en drone, som vi flyver og
tager billeder med. Vi arbejder også med
produktion af VR-film.
På værkstedet har vi fokus på sammenhold og gode venskaber. Vi arbejder i
hold med alle vores temaer.

Bolig og anlæg
Du kommer til at arbejde med istandsættelse, malerarbejde, gartneropgaver, snedkerarbejde og
transportopgaver.
På værkstedet deler vi os i små
hold. Vi har både indendørs og
udendørs arbejde. Vi har næsten altid
musik til arbejdet.

Vi bygger møbler, vedligeholder
skolen inde og ude. Vi har
forskellige små transportopgaver, hvor vi
kører i skolens
varevogn.

Festhuset i Lejre
Vores skole i Lejre driver et
festhus som en central del
af produktionen i flere af de faglige
temaer og værksteder.
Man kan leje festhuset til private selskaber, og eleverne sørger for pynt og
dekoration samt borddækning og klargøring af lokaler og
værelser, hvor gæsterne kan overnatte.
Alle skolens forskellige værksteder arbejder med produktioner
til festhusets kunder. F.eks. hvis kunderne ønsker at holde en temafest eller et andet arrangement, hvor festhuset skal være pyntet
op i bestemte farver eller lignende.
Kontakt FGU-Lejre på telefon 7066 6765 eller
lejre@fgu-skolen.dk hvis du vil leje Festhuset
eller høre mere om muligheder
og priser.

Skoleydelse

Personlig støtte

Når du går på FGU får du skoleydelse.

Hvis du er ordblind eller har svært ved
at læse, kan du få hjælp og støtte i FGU.
Skolen hjælper dig med at søge om ITrygsæk, og du får tilbudt ordblindeundervisning.

Du er ...

Støttemuligheder

Ydelse 2021

Under 18 år

382 kr. pr. uge

18 år eller derover, hjemmeboende
18 år eller derover, udeboende
Forsørgertillæg
– IKKE enlig
Forsørgertillæg
– enlig

663 kr. pr. uge

1.539 kr. pr. uge
595 kr. pr. uge
1.489 kr. pr. uge

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal
betale skat af.
Ved manglende fremmøde vil skolen
trække i din skoleydelse med mindre
fraværet skyldes sygdom eller andet
godkendt fravær.
Skoleydelse optjenes fra den 16. i den
ene måned til den 15. i den efterfølgende
måned og udbetales den sidste hverdag
i måneden.

Hvis du har en funktionsnedsættelse har
du mulighed for at ansøge om særlige
undervisningsmaterialer, personlige
hjælpemidler, tolkebistand eller sekretærhjælp alt efter behov for at kunne
gennemføre uddannelsen.
Du skal være tryg på skolen, selv om du i
perioder føler dig udfordret personligt eller
socialt i en sådan grad, at du har svært
ved at deltage i undervisningen.
Vejledere og lærere vil støtte dig så godt
det er muligt. Skolen kan være med til
at skaffe hjælp fra en mentor eller en
psykolog, hvis der opstår behov for det.

Vejledning
På FGU har du hele tiden mulighed for
samtaler med en vejleder om dit FGUforløb samt om dine fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

Hvordan starter du på FGU?
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FGU er et tilbud til dig, der
• Er under 25 år,
• Ikke har gennemført eller er i gang 		
med en ungdomsuddannelse,
• Ikke har et fuldtidsjob (defineret som
mere end 20 timer pr. uge)
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Er du i tvivl, om FGU er noget for dig, har
du mulighed for at deltage i et to ugers
afsøgningsforløb, inden du bliver målgruppevurderet og søger om optagelse
på FGU.
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Når du skal optages på FGU, skal du have
en aftale med en vejleder i den kommunale ungeindsats. Vejlederen i din kommune
skal godkende, at du er i målgruppen til
at blive optaget på FGU, og sammen skal
I lave din uddannelsesplan.
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Så snart du har en aftale med en vejleder
i din kommune kan du starte på et afsøgningsforløb eller direkte på FGU.
Vi hjælper dig gerne med at få kontakt til
en vejleder i den kommunale ungeindsats.

Kontakt:
FGU-Skolen Lejre
Hovedvejen 10 D, Lejre, 4000 Roskilde
Telefon 7066 6765
lejre@fgu-skolen.dk
Skoleleder: Shirley Gitte Andersen
Vejledere: Gitte Hahn Hinrichsen og
Søren Krabbe.

